Funktions opdatering 3.2.01
ASPECT4 Client
(B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske)

W

00081363

Skjul editerbare kolonner med dækningsgrad, kostpris mv.
Løsning
farverne i tabellerne er skiftevis mørke og skiftevis lyse. Kolonner der er åbne for indtastning er
tidligere blev ændret, så de vises på samme måde. Men dette er rettet tilbage til, at åbne kolonner
igen er ensfarvede. Årsagen er, at så kan man igen vælge at "skjule" indholdet (ved at vælge hvid
forgrundsfarve). Dette kan anvendes til f.eks. at skjule dækningsgrad, kostpriser mv for kunder, der
står tæt på skærmen.

B

00211786

Breadcrumb bliver inaktiv
Løsning
Hvis man har fokus i et felt, og kører musen hen over breadcrumbs for at få vist forrige billede og
herefter vender tilbage det oprindelige, var fokus ikke længere i feltet. Denne fejl er rettet.

B

00221409

Appl. 7166 : Field Plus på linje
Løsning
Hvis man trykker field + i linienummer, så blev billedet opfrisket. Fik man trykket enter, inden billedet
var færdig gentegnet, skete der ingenting. Ventede man, blev fokus sat i forkert felt. Fejlen er rettet.

T

00229129

CockPit opdateres ved skift i fane
Løsning
Hvis man har fokus i et logistikcokpit og herefter starter en ny applikation og senere returnerer til
logistikcockpitet, så bliver dette ikke længere opdateret automatisk.

I

00243912

Option udføres fejlagtigt i editerbar tabel
Løsning
Hvis man i Query Manager tilføjer nye rækker, og udfører en option på den, så aktiveres denne
option, hvis man ændrer en værdi. Denne fejl er rettet.

B

00245473

Søgning via "Find" nederst i tabeller virker ikke
Løsning
Nederst i alle tabeller er det muligt (via Alt + F) at få vist en linje med en Find og en søge funktion.
Find funktionen er forbedret.

B

00247485

1. og 2. nivevau i Ribbon blandes sammen (Logistik)
Løsning
Hvis man i en tabel, går videre til næste niveau og herefter returnerer til det første, kunne det ske, at
der blev vist for meget i Ribbon. Der blev vist punkter fra begge niveauer. Denne fejl er rettet.

B

00250498

Breadcrumbs bør ikke kunne rettes af brugerne
Løsning
Der har været en fejl, som betød, at alle kunne rette i teksterne i breadcrumbs. Dette er rettet,
således at det kun er brugere, der har de nødvendige tilladelser til layoutdesign, der kan ændres i
disse tekster.

B

00250793

Skærmdesign  gule felter bliver sorte
Løsning
Hvis man i ASPECT4 Layout Designeren ændrede baggrundsfarven på et (eller flere) felt(er) til gul,
så blev denne farve vist som sort. Denne fejl er rettet.

B

00253894

Kolonner kan få forkert farve (arver f.eks. PDA farven)
Løsning
Nogle programmer farver enkelte celler (i tabeller) så brugeren kan følge med i, hvor langt man er i
en process. Hvis brugeren gik ind og lavede brugertilpasning i en sådan tabel, hvor cellerne kunne
have forskellige farver, så blev hele kolonnen vist i den farve, som den første celle havde. Denne fejl
er rettet.

Dato 02102013

Side 1

Funktions opdatering 3.2.01
ASPECT4 Client
(B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske)

S

00254165

Forstyrrende skift ved ny opgave i workflow
Løsning
Hvis man står i et andet program (f.eks. mailprogrammet) og der så i clienten kommer en besked
vedr. workflow, så forlangte clienten fokus. Dette er rettet.

B

00254376

Der returneres til forkert fane efter favorit
Løsning
Hvis man har minimum 2 faner åbne, og man har fokus på 1. fane og herefter starter ny applikation
op og lukker denne, så returnerede man ikke til den fane, man oprindelig stod i, men i stedet til den
sidste fane. Dette er ændret.

B

00254659

URL i favoritter låser klienten
Løsning
Hvis man under favoritter har oprettet et URL kald, kunne det ske, at clienten låste. Efterfølgende kan
clienten ikke åbnes, før dette link er fjernet. Denne fejl er rettet.

W

00258703

Farvede kolonner skal være ensfarvede
Løsning
I tabeller er det muligt at farve kolonner. Tidligere blev hveranden linje farvet lys og hveranden mørk.
Dette er ændret, så farven fremover er ensfarvet. Dette betyder også, at man igen i indtastningsfelter
kan "skjule" data i kolonner (f.eks for nysgerrige kunder, der står tæt på skærmen). Data skjules ved
at angive hvid som forgrundsfarve.

B

00261379

Focus problem ved field / field+
Løsning
Der har været en fejl i clienten, som betød, at man kunne tabe fokus, når man skiftede fra applikation
3107 via vælg journal (F18) over i applikation 1242.

B

00261948

Kan ikke rette i beløb
Løsning
Hvis man i applikation 3107 'registrer udbetalinger m/direkte udligninger' kun har åbnet for feltet 'U',
kan man ved behov for deludligning åbne for beløbsfeltet. Men når man gør det, skulle man tilbage til
forsiden. Dvs. de indtastninger, der allerede var foretaget forsvandt. dette er ændret, så man via
'Tabel' øverst kan åbne/lukke for felterne uden at det indtastede forsvinder.

B

00271325

Nogle felter virker ikke, hvis der er personlig opsæt
Løsning
Der har været en fejl, som kunne betyde, at det ikke var muligt at indtaste i felter med mindre man
slettede sit personlige opsæt. Denne fejl er rettet.

S

00278370

Ribbon forsvinder
Løsning
En gang i mellem kunne det ske, at ikonerne forsvinder fra Ribbon. Denne fejl er rettet.
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